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Roladki z karmónady niepokonane

W sobotę 16 sierpnia w Lipiej Górze (powiat chodzieski) obył się IV Festiwal Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej.
Powiat Wągrowiecki reprezentowało Koło Gospodyń
Wiejskich z Oporzyna, które wystąpiło w konkursie na
najlepszą potrawę tradycyjną
kuchni wielkopolskiej i wielkopolską słodkość. Gospodynie pod przewodnictwem
Katarzyny
Kowalewskiej
w składzie: Monika Rusiewicz, Żaneta Świętek, Danuta Maciejewska, Renata
Szepielak, Katarzyna Czyrek, Aleksandra Rymer, Jadwiga Wróblewska, Wioletta Kowalewska oraz Elżbieta Jankiewicz przygotowały
danie konkursowe: roladki
z karmónady z nadzieniem
leśnym podawane z kaszą
pęczak w sosie z betków oraz
buruny z cebulką i jabłkiem
oraz ciasto słoneczne. Ponadto jury oceniało estetykę stoiska, sposób jego prezentacji
i przybrania, wykorzystania
tradycyjnych naczyń, serwet,
obrusów i sztućców.
Jury pod przewodnictwem
dr inż. Aleksandry Swulińskiej - Katulskiej przyznało
I miejsce w kategorii „Potrawa tradycyjnej kuchni wielkopolskiej” za roladki z karmónady z nadzieniem leśnym, przygotowane przez
gospodynie z Oporzyna.
Poza konkursowymi potrawami, gospodynie przygotowały również: pstrąga
wędzonego, pasztet swojski, leczo z patisonów, fileciki drobiowe w zalewie słodko - kwaśnej, fileciki drobiowe w zalewie pomidorowej,
smalec wiejski, chleb na zakwasie naturalnym, ogórki
kiszone i małosolne, klopsiki
z pieczarkami, klopsiki z pietruszką oraz jeż na „zagrychę”
i całą gamę ciast, m.in. placek
drożdżowy z owocami, sernik
oraz skubaniec.

Masa karmelowa
1 kostka masła
1 puszka mleka skondensowanego słodzonego lub
gotowa masa karmelowa,
krówkowa
Przepis na biszkopt:
Białka ubić na sztywną pianę z cukrem pudrem i cukrem waniliowym, dodać
żółtka i dalej ubijać. Następnie dodać mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia
i kakao. Wszystko delikatnie
wymieszać. Ciasto biszkoptowe przełożyć do okrągłej
tortownicy wyłożonej papierem do pieczenia. Piec
30 minut w temperaturze
180 stopni C. Wystudzić.
Tradycją festiwalu jest organizacja kolejnego konkursu w powiecie zwycięzcy,
dlatego przyszłoroczna edycja odbędzie się w powiecie
wągrowieckim. Już dzisiaj
w imieniu Starosty Wągrowieckiego i Koła Gospodyń
Wiejskich z Oporzyna zapraszamy na kolejny festiwal.
Pomoc
organizacyjna
w przygotowaniu stoiska
udzielona została przez Starostwo Powiatowe w Wągrowcu.
Ze słowniczka
gwary poznańskiej:
Karmónada – schab
Buruny – buraki
Betki – grzyby
A oto przepisy
na zwycięskie potrawy:
Roladki z karmónady
z nadzieniem leśnym
podawane z kaszą
pęczak w sosie
z betków oraz buruny
z cebulą i jabłkiem

Składniki:
- świeże plastry schabu 10 szt.
- borowiki suszone (ok. 40
dkg) oraz 3 świeże borowiki
prosto z pałuckiego lasu
- 2 ząbki czosnku
- 0,5 szklanki wina gronowego
- smalec do smażenia 50 gram
- masło do duszenia ok. 30 gram
- kubaba ( ziele angielskie),
liść laurowy, szczypta jałowca zmielonego, pieprz,
majeranek, zmielona gorczyca, sól
- mąka pszenna do zagęszczenia sosu (3 łyżki rozkłócone w wodzie)
Przygotowanie:
- schab rozbijamy jak na
kotlety, przyprawiamy delikatnie solą i pieprzem.
- zanurzamy w marynacie:
(0,5 szklanki czerwonego,
winogronowego wina najlepiej własnej roboty
z dodatkiem majeranku,
jałowca i gorczycy oraz
wyciśniętego
czosnku);
odstawiamy na 1 godzinę
w chłodne miejsce, aby
mięso „przeszło”

Farsz:
Grzyby surowe kroimy
w plastry, dusimy na maśle,
dodajemy pieprz, żurawinę suszoną, sól, dusimy do
miękkości, odcedzamy.
Wykonanie:
Zawijamy roladki z farszem
w środku i podsmażamy na
smalcu; następnie dusimy z dodatkiem wody do miękkości
Kasza pęczak:
1 szklankę kaszy pęczak
wrzucamy do 2 szklanek
gotującego bulionu, dusimy do miękkości, wstawiamy do piekarnika na 15 minut, aby kasza „doszła”.
Sos borowikowy:
Suszone borowiki zalewamy wodą - najlepiej na
noc, gotujemy w tej wodzie
i przyprawiamy pieprzem
solą oraz zielem angielskim
i liściem laurowym, a kiedy
będą miękkie, zagęszczamy
zaklepką z mąki i śmietaną.
Buraczki:
6-7 buraczków gotujemy
w łupinach do miękkości,

pół ciepłe obieramy, kiedy
ostygną, ścieramy na tarce
o grubych oczkach, przyprawiamy pieprzem, solą
i odrobiną cukru oraz kilkoma kroplami octu, dodajemy pół cebuli pokrojonej
w kostkę oraz jabłko starte
na grubych oczkach.
Sposób podania:
Roladki podajemy z kaszą
pęczak, polane sosem borowikowym, do tego buruny z cebulą i jabłkiem
CIASTO SŁONECZNE:
Biszkopt
6 jajek
1 szklanka mąki
1 szklanka cukru pudru
1 łyżeczka cukru waniliowego
1 łyżeczka proszku do pieczenia
2 łyżki kakao
Masa słonecznikowa
50 dag słonecznika
1 kostka masła
3/4 szklanki cukru

Przepis na masę słonecznikową:
Słonecznik uprażyć. Masło
rozpuścić na małym ogniu,
dodać cukier, wymieszać
i dodać uprażony słonecznik. Mieszać, aż słonecznik
wciągnie masło z cukrem.
Przepis na masę karmelową:
Puszkę mleka gotować
w wodzie 3 godziny, po
czym wystudzić. Następnie
połączyć ją z miękkim masłem. W przypadku gotowej
masy krówkowej lub karmelowej również łączymy
ją z miękką kostką masła.
Następnie do tak przygotowanej masy karmelowej
dodać masę.
Przełożenie ciasta:
Wystudzony biszkopt przekroić na pół, przełożyć połową masy, przykryć drugim biszkoptem i znowu na
biszkopt wyłożyć pozostałą
część masy.
Wierzch ciasta można polać
polewą czekoladową lub
posypać uprażonym słonecznikiem.

Ruszył nabór wniosków do budżetu obywatelskiego
Od 25 sierpnia do 8 września wszyscy pełnoletni
mieszkańcy Powiatu Wągrowieckiego mogą zgłaszać propozycje zadań
do realizacji przez powiat
w przyszłym roku. W ramach kwoty budżetu obywatelskiego, która wynosi

w tym roku 500 tys. zł, mogą
być proponowane wydatki
dotyczące wyłącznie realizacji zadań własnych powiatu,
w szczególności o charakterze: kulturalnym, sportowym,
edukacyjnym, turystycznym,
zdrowotnym, społecznym,
ekologicznym i infrastruktu-

ralnym. Formularz zgłaszania jest dostępny na stronie
internetowej powiatu www.
wagrowiec.pl oraz w kancelarii Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15, pok. nr 13. Wypełnione formularze można złożyć
w wersji pisemnej w kance-

larii starostwa lub przesłać
w wersji elektronicznej na
adres: powiat@wagrowiec.pl
z dopiskiem „Budżet Obywatelski”.
Szczegółowych informacji należy szukać na stronie starostwa:
www.wagrowiec.pl.
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W dniach 25 - 28 lipca grupa
w składzie: Wiktoria Marglarczyk, Jakub Wojtych, Dawid
Wlizło, Kamil Sikorski oraz Jakub Haja przebywała w Lüneburgu (niemiecki powiat partnerski Powiatu Wągrowieckiego). Opiekunem grupy był nauczyciel ZS w Wapnie, instruktor
i sędzia szachowy - Jacek Haja.
Było to już czwarte spotkanie
młodych szachistów z Polski
i Niemiec, tym razem w Niemczech.
Podróż trwała ponad osiem
godzin. Zaraz po przyjeździe
odbyła się krótka lekcja szachowa, którą poprowadził niemiecki trener Gert Rabeler.
Wzięli w niej udział również
niemieccy młodzi szachiści.
Następnie uczniowie udali się
do rodzin, które miały ich gościć - państwa: Hommer, Rothenberg, Neumann oraz
Quassier.
Po rozpakowaniu bagaży
jeszcze raz wszyscy spotkali się na szkolnym festynie,
gdzie uczniowie miejscowego gimnazjum prezentowali swoje talenty artystyczne. W sobotę po śniadaniu
rozpoczął się najważniejszy
punkt programu, tj. „Szachowy Turniej Przyjaźni”. Turniej
rozgrywany był systemem
szwajcarskim, na dystansie
siedmiu rund, z czasem 15
minut na zawodnika.

Ostatecznie
wystartowało 16 zawodniczek i zawodników, w tym czterech dorosłych. Od początku fantastycznie wystartował ośmioletni,
najmłodszy - Jerremy Hommer - wielka nadzieja lüneburskiego klubu. Wygrywał partię
za partią. Po czterech rundach
i przerwie obiadowej, nastąpiła druga, decydująca część
turnieju. Gra była bardzo zacięta, a miejscowi kibice dopingowali wszystkich zawodników i z zainteresowaniem
obserwowali międzynarodowe rozgrywki.
Po szóstej rundzie ośmioletni Jerremy zapewnił sobie
zwycięstwo, ponieważ miał
już półtora punktu przewagi
nad następnym zawodnikiem.
W ostatniej rundzie tylko Jacek Haja pokonał młodego
mistrza. Ostatecznie 1. miejsce
zajął Jerremy Hommer (Lüneburg, 6 pkt.); 2. miejsce - Nina
Rothenberg (Lüneburg, 4,5
pkt.) i na 3. miejscu polski zawodnik Jakub Haja (4,5 pkt.).
Tym razem strona niemiecka
mogła poczuć smak zwycięstwa ale trzeba pamiętać, iż
wągrowiecka drużyna została
wyraźnie osłabiona przez brak
sióstr Weroniki i Anity Sydow. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy z rąk
Lothara Quassiera, lidera SC
Turm Lüneburg a za pierwsze

trzy miejsca były jeszcze dodatkowo puchary. Po turnieju
zawodnicy udali się do Muzeum Fürstenturm. Muzeum
ma swoich zbiorach wiele eksponatów, o które zabiegają
nawet wielkie muzea z Berlina
i Hamburga. Mogliśmy zobaczyć zbiory, które normalnie
raczej nie będą udostępniane
i są dostępne tylko dla profesjonalnych archeologów.
Następnego dnia, po niedzielnym śniadaniu, wągrowieccy i lüneburscy szachiści
udali się pociągiem na zwiedzanie Hamburga. Na początek była podróż „tramwajem
wodnym” (dwupoziomowym
statkiem, który może zabrać
nawet 250 pasażerów) po
ogromnym basenie portowym, który jest drugim co do
wielkości portem europejskim.
Później było zwiedzanie ogromnego statku-muzeum Cap San
Diego, który dawniej służył do
podróży transatlantyckich. Naszym przewodnikiem po Hamburgu i po statku Cap San Diego
był turysta, ekspert techniczny
posiadający wiele certyfikatów
inżynierskich a jednocześnie
szachista, Olaf Carmen. Po powrocie z Hamburga młodzi szachiści spędzili jeszcze kilka godzin na wspólnych zabawach.
Wyjazd należy uznać za bardzo udany.

••Jacek Haja

Inwestycje
i remonty
na drogach
powiatowych
W bieżącym roku roboty drogowe na drogach powiatu wągrowieckiego idą pełną parą. W każdej z gmin z naszego powiatu prowadzone są
prace związane z remontem lub przebudową dróg powiatowych.

FOT. Starostwo Powiatowe

Szachowe zmagania
w Lüneburgu

FOT. Starostwo Powiatowe

Wągrowiecki Kurier Powiatowy

W ramach budżetu obywatelskiego, 9 czerwca końcowym odbiorem robót zakończyła się modernizacja drogi 1606P na odcinku Kołybki
- Wiśniewko. W ramach tego
zadania została wykonana nawierzchnia bitumiczna na odcinku drogi o długości 1700 m
i łącznej wartości 248.800,71
zł. Wykonawcą robót była firma TRANS BRUK Marek Begier
z Nekli.
2 lipca została podpisana
umowa pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Wągrowcu a firmą Trans-Bruk Marek Begier z Nekli na realizację
zadania pod nazwą „remonty
dróg”, który przewiduje wykonanie remontu na drogach:
2034P ul. Rogozińska m. Skoki
/1,066 km/, 1553P dr. woj. 194
- gr. woj. kujawsko - pomorskiego (Mieczkowo) /0,830
km/, 1556P m. Czesławice
/0,515 km/, 1557P odc. Oleszno - Gołańcz /0,525 km/, 562P
odc. Łekno – Rąbczyn /2,520
km/, 1696P odc. Budziejewko –Budziejewo /1,155 km/,
1697P odc. Budziejewo – Nieświastowice /1,020 km/
Łączna wartość wszystkich
zadań to 1.799.224,89 zł.
Ponadto podpisana została
z firmą Trans-Bruk umowa na
wykonanie robót uzupełniających dla dwóch dróg, tj. odc.
Łekno – Rąbczyn i odc. Oleszno – Gołańcz. Zakończenie całego zadania przewidziano na
wrzesień br., jednak już wy-

konano nawierzchnie na drogach 1553P dr. woj. 194 - gr.
woj. kujawsko - pomorskiego
(Mieczkowo), 1556P m. Czesławice, 1696P odc. Budziejewko - Budziejewo, 1697P
odc. Budziejewo – Nieświastowice. Na pozostałych odcinkach dróg prace trwają.
16 lipca Powiatowy Zarząd
Dróg w Wągrowcu podpisał
umowę z firmą Strabag sp.
z o.o. z Pruszkowa na realizację II etapu budowy ścieżki pieszo - rowerowej na odc.
Gołańcz - Chawłodno. Zakończenie II etapu prac wyznaczono na wrzesień br. Ponadto ogłoszony został przetarg
na etap III tego samego zadania, co pozwoli na zakończenie całej inwestycji jeszcze
w tym roku.
Natomiast 25 lipca została
podpisana umowa na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1580P Damasławek - Dąbrowa z konsorcjum
firm DROGI I MOSTY Henryk
Boczek z Inowrocławia - lider
oraz INODROG Spółka z o.o.
z Inowrocławia - partner. Przebudowa drogi jest realizowana w ramach Narodowego
Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych. Długość przebudowywanego odcinka drogi
to 2,4 km, termin zakończenia - 31 października 2014r.
Na to zadanie powiat wągrowiecki zabezpieczył środki finansowe w kwocie 1.092.889
zł (z czego 10.000 zł pochodzi

z Gminy Damasławek). Taką
samą kwotę na przebudowę
tej drogi przeznaczył wojewoda ze środków NPPDL.
Na przełomie sierpnia
i września Powiatowy Zarząd
Dróg w Wągrowcu planuje
podpisanie umowy na przebudowę dróg powiatowych,
tj. drogi 1602P odc. Grylewo-Laskownica Mała (prace
obejmą teren gminy Gołańcz
/0,5 km/) oraz drogę 1611P
odc. Ochodza – Jankowo
/0,6 km/.
Ponadto w sierpniu ogłoszono zamówienie publiczne
dla inwestycji pn. „Przebudowa chodników”. Przetarg
obejmie przebudowę chodników w m. Gołańcz (ul. Walki
Młodych /182 mb/ i ul. Klasztornej /222 mb/), przebudowę
chodnika w Laskownicy Wielkiej /114 mb/, budowę zatoki parkingowo-autobusowej
w Kujawkach wraz z chodnikiem /61mb/, przebudowę
chodnika w m. Damasławek
(ul. Piotrkowicka /228mb/)
oraz budowę zatoki parkingowej w m. Łekno (ul. Podgórna
/87 mb/).
Powiatowy Zarząd Dróg
w Wągrowcu zwraca się
z prośbą do wszystkich
uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej
ostrożności w miejscach prowadzenia robót.

••Robert Torz
Dyrektor Powiatowego
Zarządu Dróg w Wągrowcu
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„WĄGROWIECKA 100”
Po raz drugi PTTK Wągrowiec zorganizował rajd
na dystansie powyżej 100
km. W tym roku do organizacji setki dołączyła
gmina Skoki, która gościła uczestników rajdu na
mecie w Potrzanowie.

Mieścisko

Wypoczynek
ze Stowarzyszeniem
Stowarzyszenie Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku, jak w latach poprzednich, zorganizowało letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży.
W lipcu dzieci z terenu Gminy Mieścisko wzięły udział
w półkolonii i obozie zorganizowanym przez stowarzyszenie. W przygotowanych programach nie było miejsca na
nudę!
Uczestnicy półkolonii, a było ich 54, pod kierownictwem
Marii Wicher, przy udziale
opiekunek, zwiedzili wiele
ciekawych miejsc i skorzystali z licznych atrakcji: dmuchanych zamków, parków linowych czy zajęć plastycznych.
Dzieci już w pierwszych
dniach odwiedziły poznańskie zoo, a także Aquapark
i kino w Wągrowcu. Odwiedziły także Pola Lednickie
w Imiołkach, gdzie zwiedzili
Muzeum Jana Pawła II i Kaplicę. Byli w Rogowie, gdzie
m.in. przeszli trasą edukacyj-

ną ery mezozoicznej i zwiedzili Park Dinozaurów.
Nie zabrakło również wspólnych ognisk, którym towarzyszyły śpiewy i pląsy. Organizatorzy zadbali też o rozwój kultury osobistej dzieci i zaprosili
do Mieściska szkoleniowców,
którzy przeprowadzili warsztaty dotyczące zasad savoir
vivre`u. Dzieci często uczestniczyły w grach i zabawach na
świeżym powietrzu.
Gdy nastał ostatni dzień
półkolonii, przykro było się
rozstać. Na szczęście każdy
wrócił do domu z uśmiechem
na twarzy.
W Międzywodziu na Wolinie
pod kierunkiem Jarosława
Małeckiego wypoczywało na
obozie 35 członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej i Mażoretek. Zwiedzili Międzyzdroje,

Muzeum Figur Woskowych,
odbyli przejażdżkę kolejką,
podziwiali panoramę z punktu widokowego. W Świnoujściu zwiedzili kościół, latarnię
morską, fort Gerharda, odbyli
przeprawę promową, byli nad
Jeziorem Turkusowym w Wapnicy, zwiedzili muzeum-bunkier tajnej broni niemieckiej
V3. Odbyli rejs statkiem po
morzu, a wieczorami odbywali
spacery i bawili się przy ognisku.
Wypoczynek został zorganizowany dzięki dotacji Urzędu Gminy w Mieścisku, dotacji Wojewody Wielkopolskiego i wpłatom darczyńców na
działalność statutową Stowarzyszenia, za co uczestnicy
i organizator wypoczynku serdecznie dziękują.

••Jan Wojtyszyn

Około 60 miłośników długich dystansów szosą stawiło się
o 9 rano 17 sierpnia pod Starostwem Powiatowym w Wągrowcu. Trasa prowadziła drogami
asfaltowymi przez Bobrowniki,
Kamienicę, Gołańcz, Morakowo,
Wapno, Damasławek, Międzylesie, Mirkowice, Żabiczyn, Mieścisko, Popowo Kościelne, Jabłkowo, Antoniewo i Skoki, a meta
w Potrzanowie w Gospodarstwie
Agroturystycznym Relax 4 all,
gdzie na uczestników czekał
posiłek regeneracyjny.

Na trasie, z uwagi na jej długi i wyczerpujący dystans, zorganizowany został przystanek
regeneracyjny w Mieścisku,
gdzie w Domu Kultury z kawą
i herbatą oraz pysznym plackiem czekały panie z Koła Gospodyń Wiejskich.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Poznaniu oraz Okręgowy
Inspektorat Pracy w Poznaniu zapraszają na
bezpłatne jednodniowe
seminaria w tematyce zapobiegania zdarzeniom
wypadkowym w miejscu
pracy.
W trakcie spotkania poruszone zostaną zagadnienia
dotyczące
bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz ryzyka
zawodowego. Seminaria skierowane są do pracodawców
małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa wielkopolskiego (w tym
rejestrujących działalność gospodarczą po raz pierwszy)
sektora budowlanego, opieki
zdrowotnej i pomocy społecznej, transportu, przetwórstwa

przemysłowego, naprawy pojazdów samochodowych i motocykli oraz usług.
Seminaria przeprowadzone
zostaną w siedzibie:
I Oddziału ZUS w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 12 w dniach:
01.09.2014 r., 02.10.2014 r.,
04.11.2014 r.,
Inspektoratu ZUS w Poznaniu, ul. Fabryczna 27/28
w dniach: 03.09.2014 r.,
06.11.2014 r.,
II Oddziału ZUS w Poznaniu,
ul. Starołęcka 31 w dniach:
16.09.2014 r., 09.10.2014 r.
Oddziału ZUS w Pile, ul. Drygasa 7 w dniach: 23.09.2014 r.,
14.10.2014 r., 21.10.2014 r.
Na zakończenie seminarium
uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział
w seminarium.

W Starostwie Powiatowym w Wągrowcu 15 lipca odbyło się spotkanie
Powiatowych Rzeczników
Konsumentów z terenu
Północnej Wielkopolski.

Wągrowiecki Oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci zorganizował dwa jednodniowe wyjazdy: 5 sierpnia do nadmorskiego Sarbinowa i 13 sierpnia
do ZOO Safari w Świerkocinie.
Nad organizacją i sprawnym
przebiegiem wycieczek czuwała szefowa wągrowieckiego TPD Elżbieta Rączkowiak.
Oba wyjazdy były współfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Wągrowcu.
- Było super – zgodnie przyznały wszystkie dzieci i ich
opiekunowie, którzy uczestniczyli w wyjazdach.

FOT. Starostwo Powiatowe

Zabawa na 102!

Uczestnicy spotkania.
omówienie systemu wdrażania przepisów nowej ustawy
o prawach konsumenta, która ma wejść w życie z końcem
roku 2014.
Jednocześnie przyjęto plan
wspólnych działań w tym zakresie. Szczególny nacisk położono na organizację spo-

••Izabela Marcinkowska

tkań szkoleniowych nie tylko
dla konsumentów, ale również dla przedsiębiorców, dla
których wprowadzenie nowych przepisów może okazać
się kłopotliwe.

••Olga Bijan
Starostwo Powiatowe
w Wągrowcu

••Karolina Stefaniak
Urząd Miasta
i Gminy w Skokach

Bezpłatnie dla pracodawców

Wymiana doświadczeń
W progi naszego urzędu
zawitały: Aleksandra Pęska
- Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Pile oraz Lucyna
Grunau - Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Złotowie. W spotkaniu uczestniczyli
również: Zbigniew Byczyński
- Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Wągrowcu, Tomasz
Kranc – Wicestarosta oraz
Magdalena Budynek i Olga
Bijan - pracownicy Starostwa
Powiatowego w Wągrowcu.
Spotkanie krótką przemową otworzył Zbigniew Byczyński, a wicestarosta przedstawił
gościom m.in. krótką historię
powiatu, opowiedział o przyrodzie charakterystycznej dla
naszego powiatu oraz wręczył
drobne upominki.
Celem spotkania była wymiana doświadczeń między
rzecznikami w temacie realizacji zadań bieżących oraz

Łącznie trasa rajdu wyniosła
ok 120 km, które w miłym towarzystwie uciekły nie wiadomo kiedy.

Sarbinowo

Świerkocin

Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela Joanna Jerzycka
– Wydział Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji, Poznań, ul.
Dąbrowskiego 12, pok. 205,
tel. 61 841 60 43 lub 61 841 68
54 (w godz. 7.00 do 15.00), fax
61 841 61 35, e-mail: joanna.
jerzycka@zus.pl
O możliwości udziału decyduje kolejność zgłoszeń. Seminaria będą prowadzone po
zebraniu odpowiedniej liczby
uczestników. ZUS zastrzega
możliwość zmiany planowanych terminów oraz odwołania seminarium w danym
dniu.

••Wydział Orzecznictwa
Lekarskiego i Prewencji
Zakład Ubezpieczeń
Społecznych
I Oddział w Poznaniu
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Ważne
adresy

Starostwo Powiatowe
w Wągrowcu
ul. Kościuszki 15,
tel. 67 268 05 00
fax: 67 262 78 88
Godziny przyjmowania interesantów: od 9 do14
powiat@wagrowiec.pl
www.wagrowiec.pl
Wydział Komunikacji
ul. Kościuszki 53D
tel. 67 262 11 12, 67 262 73 22
Zespół Opieki Zdrowotnej
w Wągrowcu
ul. Kościuszki 74
tel. 67 268 15 00
fax: 67 268 50 77
szpital@wagrowiec.pl
www.zozwagrowiec.internetdsl.pl
Komenda Powiatowa Policji
w Wągrowcu
ul. Taszarowo 11
tel. 67 268 12 01
Komenda Powiatowa
Państwowej Straży
Pożarnej w Wągrowcu
ul. Przemysłowa 44
tel. 67 262 18 01
Powiatowy Urząd Pracy
w Wągrowcu
ul. Kolejowa 22
tel. 67 26210 81
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Wągrowcu
ul. Gnieźnieńska 49
tel. 67 268 56 80
Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
w Wągrowcu
ul. Gnieźnieńska 49
tel. 67 262 87 90
Powiatowy Zarząd Dróg
w Wągrowcu
ul. Gnieźnieńska 53
tel. 67 268 54 80
tel. kom. 604 438 431
Powiatowy Inspektorat
Weterynarii w Wągrowcu
ul. Berdychowska 54
tel. 67 268 56 47
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w Wągrowcu
ul. Wierzbowa 1
tel. 67 262 76 14
Dom Pomocy Społecznej
w Srebrnej Górze
62-120 Wapno
tel. 67 261 14 65

Wągrowiecki Kurier Powiatowy

Zwiększenie budżetu
Szczepienia
działania „Modernizacja przeciwko
gospodarstw rolnych” wściekliźnie!
PROW 2007-2013
Komisja Europejska zaakceptowała
przesunięcie
środków finansowych w Programie Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013
(PROW 2007-2013) w celu
zwiększenia budżetu działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” o 200 mln
euro.
Zmiana ta umożliwi przyznanie pomocy dodatkowo
kilku tysiącom wnioskodawców spośród tych, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy w naborach przeprowadzonych w latach 20112013. W przypadku braku
zgody KE na zwiększenie budżetu działania nie można
byłoby tym wnioskodawcom
przyznać pomocy z powodu
wyczerpania wojewódzkich
limitów środków.
Zmiana PROW 2007-2013
poprzedzona była negocjacjami z Komisją Europejską. Ustalono, że dodatkowe
środki w działaniu „Modernizacja gospodarstw rolnych”
będą przeznaczone na finansowanie inwestycji, które zostaną wybrane na podstawie zmienionych kryteriów
wyboru operacji. W związku z tym zostaną określone
dodatkowe kryteria wyboru
operacji, które będą preferowały projekty:
a) przyczyniające się do
poprawy stanu środowiska
naturalnego,
b) zawierające inwestycje związane z utrzymaniem
trwałych użytków zielonych, jeśli w gospodarstwie
jest określona powierzchnia
trwałych użytków zielonych,
c) realizowane w gospodarstwach, w których głównym kierunkiem produkcji jest produkcja trzody
chlewnej.

Ponadto, określona zostanie minimalna liczba
punktów przyznanych na
podstawie kryteriów wyboru operacji, od uzyskania której uzależnione będzie przyjęcie wniosku do
finansowania.
Propozycje zmiany kryteriów wyboru, szczegółowych
warunków i trybu przyznawania pomocy, w tym postępowania z wnioskami złożonymi w latach 2011-2013,
które nie mogą być przyjęte
do finansowania z powodu
wyczerpania wojewódzkich
limitów środków, określa
projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego
PROW na lata 2007–2013.
Projekt rozporządzenia
jest w trakcie konsultacji
społecznych.
W związku ze zmianą
kryteriów wyboru operacji oraz potrzebą porównywania wniosków złożonych
w różnych latach konieczna
jest aktualizacja danych zawartych w złożonych wnioskach o przyznanie pomocy.

Wnioskodawcy zostaną poinformowani o terminie wyznaczonym na dokonanie
aktualizacji przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Po aktualizacji danych
wnioski o przyznanie pomocy zostaną poddane ponownej ocenie pod
względem spełniania zmienionych kryteriów wyboru i uszeregowane w kolejności wynikającej z liczby
punktów przyznanych na
podstawie kryteriów wyboru operacji. Powstanie jedna lista kolejności przysługiwania pomocy. Wnioski
złożone w 2011 r. w naborze dotyczącym restrukturyzacji sektora mleczarskiego
będą ocenione według tych
samych kryteriów wyboru
operacji co wnioski złożone
w innych naborach.
Szczegółowe informacje
na temat sposobu postępowania z wnioskami o przyznanie pomocy złożonymi
w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” PROW 2007 – 2013,
których dotyczą te zmiany,
będą publikowane na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wągrowcu przypomina o obowiązku szczepienia
psów przeciwko wściekliźnie.
Obowiązkowemu, ochronnemu szczepieniu podlegają
psy powyżej 3 miesiąca życia
na obszarze całego kraju. Posiadacze psów są obowiązani
zaszczepić psy w terminie 30
dni od dnia ukończenia przez
psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12
miesięcy, od dnia ostatniego
szczepienia. Kto uchyla się
od obowiązku ochronnego
szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, podlega karze grzywny.
Wścieklizna jest niebezpieczną dla życia człowieka
chorobą wirusową. Nosicielem wirusa są dzikie i domowe zwierzęta. Wirus przenosi
się zwykle przez ugryzienie ze
zwierzęcia na inne zwierzę lub
na człowieka. Nie leczone na
czas zakażenie tym wirusem
zwykle kończy się zgonem.
Wirus wścieklizny przechodzi
drogą śliny do tkanki mięśniowej ugryzionego przez zwierzę. Następnie poprzez tkankę
nerwową wędruje do mózgu
lub rdzenia kręgowego, gdzie
następnie namnaża się, wywołując zmiany chorobowe.

Atakuje system nerwowy, powodując porażenie mięśni.
U zwierząt klinicznie występują dwie postacie wścieklizny: cicha i szałowa.
W postaci szałowej wirus
atakuje mózg zwierzęcia
i powoduje takie objawy
jak: niepokój, podniecenie,
agresję. Wskutek porażenia głos zwierzęcia staje się
ochrypły, połykanie utrudnione, wyraz oczu jest zmieniony: „dzikie spojrzenie”, następuje obfite wydzielanie
śliny. W postaci cichej choroby wirus atakuje rdzeń kręgowy. Typowy objawy to:
chwiejny krok, niedowład
kończyn i tułowia, następnie
całkowite porażenie.
Zwierzęta dzikie w tej postaci wydają się przyjazne,
uległe, oswojone. Obie postacie choroby kończą się śmiercią zwierząt. Zwierzę, które
pogryzło człowieka, podlega
15-dniowej obserwacji przez
lekarza weterynarii celem
wykluczenia choroby. Człowiek pogryziony przez obce
zwierzę powinien umyć ranę
i niezwłocznie zgłosić się do
lekarza medycyny.

••Elżbieta Misiek
Powiatowy
Lekarz Weterynarii

Informacja
Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wągrowieckiego pełnią dyżury w Starostwie

Powiatowym w Wągrowcu
przy ul. Kościuszki 15 w każdy wtorek od godz. 15.00
do 17.00, pok. 106.

••ARiMR w Wągrowcu

Nowe zasady
Nowe zasady przeprowadzania zbiórek publicznych
Informujemy, że w dniu 18
lipca 2014 r. weszła w życie
ustawa z dnia 14 marca 2014
r. o zasadach prowadzenia
zbiórek publicznych (Dz. U.
z 2014 r. poz. 498), zgodnie
z którą przeprowadzenie
zbiórki publicznej będzie
odbywać się po jej zgłoszeniu przez organizatora zbiórki i zamieszczeniu informacji
o zgłoszeniu przez Ministra

Administracji i Cyfryzacji na
ogólnopolskim elektronicznym portalu zbiórek publicznych. Zgłoszenia dokonywane będą na drukach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 9 czerwca 2014 r. (Dz. U.
z 2014r., poz. 833) w sprawie
wzorów dokumentów dotyczących zbiórek publicznych.
Szczegółowe
informacje dotyczące nowych zasad prowadzenia zbiórek

publicznych znajdują się na
stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji:
mac.gov.pl/zbiorki
Pozwolenia na przeprowadzenie zbiórek publicznych wydane przed dniem
wejścia w życie nowej
ustawy zachowują ważność przez okres, na jaki
zostały udzielone.

••Biuro Spraw
Obywatelskich i Zdrowia
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